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A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az 
önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi 
önértékelés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési 
tervei 
  

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

Kiemelkedő területek: 

1.  Empatikus hozzáállás minden tanulóhoz, mindennemű pozitív és negatív 
diszkrimináció mellőzése, integrálás elősegítése. 
2. Tanulni vágyó tehetséges diákok támogatása, útmutatás számukra, tanulás 
támogatása. 
3. Szakmai módszertani sajátosságok pontos tovább adása a diákok részére. 
 

Fejlesztendő területek: 
1. Nevelési, tanítási módszerek és eszközök fejlesztése és elsajátítása. 
2. Lemaradó, felzárkóztatásra szoruló tanulók személyre szabott fejlesztése, 

differenciált oktatása. 
3. Tanórán kívüli tevékenységek támogatása. 

 



2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 
eredmények? 

• Pedagógiai módszertani felkészültség vizsgálata;  
• A Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók elemzése; 
• A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, az 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség; 
• A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. 

 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 
eredményekhez képest az egyes területeken? 

  A fejlesztendő területeket céltudatosan igyekszik beépíteni tanóráiba. 

 
  



2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 
  

1. Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

A tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése megjelennek. Pl: a memória, 

erőnlét és technikai pontosság fejlesztése, a belső lüktetés fejlesztése, dallamérzék 

és dallamhallás fejlesztése, a testtudat kialakítása, a ritmusérzék, az egyensúly és a 

testkultúra fejlesztése. 

2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

A tanmenet alátámasztja a helyi tanterv elvárásait, célkitűzéseit és 

feladatrendszerét. 

3. Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 
tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

A csoport szereplései, fellépései és egyéb foglalkozások tervezése külön nem 

szerepelnek a tanmenetben, de a kolléga elmondása szerint több fellépésük van  

egy évben, számos rendezvényen vesznek részt, főleg iskolai programok szereplői, 

résztvevői, a csoport szereplése kimagasló, látványos, élvezetes. 

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 
tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

A tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése a személyiség- és 

közösségfejlesztési feladatokhoz többféle módon kapcsolódik, főleg a közös játékos 

gyakorlatok, táncok fejlesztik a csoportot, a növendékek közösséghez való 

tartozását. Ezek a közös táncok fejlesztik az egymás iránti figyelmet és a közösség 

tagjai felé a megismerést. 

5. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő 
tanulókkal kapcsolatos feladatok? 

A csoport összetétele egységes, kiegyensúlyozott, kiemelt figyelmet igényló tanuló 

nincs a csoportban.  

6. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső 
kapcsolódások? 

A tantárgyi belső és külső kapcsolódások nem követhetőek és nem fellelhetőek az 

éves tervezésben, csak az előző órák anyagára összpontosulnak e kapcsolatok. 

 



7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

Kétféle módon: Felméri tudásukat, útmutatást, segítséget kér kollégáitól, hospitál, a 

kapott eredményeket beépíti tervező munkájába. A tanórákon nagyon sokat 

gyakorolnak, tehát épít a tanulók előzetes ismereteire. 

8. Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

A fogalmak egymásra épülése a dokumentumokban követhetőek, világos 

vezetésben és tervezésben jelennek meg.  

9. Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Az egyéni tanulói igényekre inkább cask a gyakorlatban figyel, tervezésében ez nem 

jelenik meg. De épít a közösség egységes igényeire, elvárásaira.   

10. Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

  A tervezett értékelési eszközök megfelelnek a célkitűzéseknek. 

11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök)? 

A tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközt tartalmazza, ez a bluetooth-os 

zenelejátszó.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 
  

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 
szaktudományos ismereteknek? 

Az óratervekben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű szaktudományos ismereteknek.  

2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

Főként testnevelés-gyakorlati és tánc-ismeretek viszonylatában jelenik meg a 

tantárgyi belső és külső kapcsolódás. 

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, 
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

A feladatok, célkitűzések teljesülését teljes mértékben és hatékonyan segítik a 

tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások és a foglalkozás felépítése. 

4. Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

A célkitűzés világosan támogatja a megszerzett tudás alkalmazását, a tanulók 

hatékonyan, kellő ügyességgel, magabiztossággal követték a feladatokat. 

5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

A foglalkozások tervezésénél érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája, épít a 

pedagógus e három összetevőre, felépített, tartalmas és követhető a tervezése. 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

Az óra tervezésében megpróbál építeni a nevelő az egyéni tanulói igényekre is, 

kiterjed mindenkire, de mivel csoportfogalkozásról van szó, ezért elsődleges az 

összmunka, a közösség együttes foglalkoztatása. 

7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás 
esetén.) 

Támogatja a terv a tanulói együttműködést, a szociálist tanulást, mindig 

mindenkinek van szerepe, feladata, folyamatos közös munkát tervez. 

8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

Megjelennek a tervben a személyiségfejlesztés feladatai, mivel a teljes csoport 

tervszerűen is folyamatosan együtt dolgozik, együtt táncol közösen a nevelővel. A 



közösségfejlesztés a csoportos órán tud igazán megvalósulni, ennek követésében, 

kialakításában a nevelő jól tervezett. 

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

Megfelelnek a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök. Szóbeli és folyamatos 

értékelési formát választ. 

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 
sajátosságaival? 

n.é. 

11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 
célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 
művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.) 

  n.é. 

12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Óraterveibe a pedagógus nem épít alternatív módszertani és tartalmi megoldásokat. 

  

 
  



 

4. Napló 
  

1. Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

A beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit teljes mértékben 

követi. 

2. Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését követi.  

3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 
feljegyzések)? 

  A napló adminisztrációja naprakész.  

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 
határozatok, javaslatok? 

 n.é. 

5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 
viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 n.é. 

 
  



 

5. Tanulói füzetek (ahol szükséges) 
  

1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

  n.é. 

2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 n.é. 

3. A tanulói produktumok, illetve ahol szükséges, a füzetek tartalma összhangban van-e az 
éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel? 

  n.é. 

4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 n.é. 

5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 n.é. 

6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 
szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

  n.é. 

7. Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 
lehetősége? 
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1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 
önértékeléséhez 
  

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

Szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétellel, kommunikálás más alap-, 
közép és felsőfokú intézményekkel, ahol táncoktatás szerepel. 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 
tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

Próbálom megismerni a csoport tagjainak mentalitását, személyiségét, gondolkodás 
módját. Felmérem a fizikai képességet, majd a megszerzett ismereteket összegzem és 
ennek megelelően tervezek meg egy hosszútávú célt, amelyet rövidtávú célokra bontok. 
Ha azt tapasztalom, hogy nem sikerült eléggé felkelteni a tanulók érdeklődését, 
módszert vagy szükség esetén részcélt váltok. Segítem a szabad alkotói tevékenységet 
egyéni és csoportos munkaformák alkalmazásával, interakció fentartásával. 

3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 
struktúráját? 

Különféle szituációs- és drámajátékokkal, szülőkkel és pedagógusokkal történő 
elbeszélgetés (fogadóóra) sokat segít a tanulók (sajátos) viselkedésének megértésében. 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

Szülőkkel, pedagógusokkal, gyógypedagógussal, osztályfőnökkel működök együtt, 
szükség esetén intézményvezetővel. 



5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, 
vállal? 

Kielégítő a kapcsolatom, össze tudunk dolgozni, ezáltal hatékonyan tudjuk végezni a 
munkánkat. Fellépések szervezésében való részvétellel segítem a közösségi munkát. 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 
eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

Egyéni és csoportos értékelés részemről, illetve egyéni önértékelés a tanulók részéről a 
tanórák végén, havonta és félévente. Csoportos és/vagy egyéni bemutatás előre 
megbeszélt időpontban a megbeszélt tananyagból. Mindig figyelembe veszem a tanuló 
egyéni képességeit, a fejlődést, teljesítményt differenciáltan értékelem. 

7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen 
céllal alkalmaz szívesen? 

 Fellépések, táncos alkalmak szervezése, táncversenyek látogatása. 

8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Más táncszakos kollégák tanóráinak látogatása, továbbképzéseken való részvétel. 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

Kérdéseket teszek fel korábban tanult tananyaggal kapcsolatban, párhuzamot vonok a 
tanulandó és a tanult tananyag között (gondolkodás a gondolkodásról). 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

A tanóra helyszínét megfelelően rendezem el, próbálom komfortossá tenni. A frontális 
és csoportmunkának különböző térformákat alkalmazok, mely a kommunikáció 
hatékonyságának szempontjából meghatározó. Nyugodt légkört teremtek, a zenei 
aláfestés meghatározó. 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg 
motivációs eszközeit? 

 

Megfelelő nehézségű feladatokat választok, a szokásostól eltérő módszereket 
alkalmazok, megpróbálom a gyakorlatokat az Élettel, a tanulók életével összekapcsolni. 
Folyamatos szóbeli visszajelzés és dicséret a teljesítményükkel kapcsolatban, írásbeli 
dicséret alkalmazása. 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT eszközök? 
 
A modern technológia (okostelefon, tablet, laptop, akkumulátoros hangszórók, lejátszók) 
nagyban megönnyítik a személtetést és gördülékennyé teszik az óra menetét. 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját? 
 
Házi feladatot adok, mely elvégzéséhez elérési útvonalat, tananyagot biztosítok. 



14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 
 
Befogadó, egymást elfogadó és segítő légkör biztosítását, társas képességek 
fejlesztését, élményalapú ismeretszerzést jelent számomra az inkluzív nevelés. Szoros 
együttműködés a szülőkkel és pedagógusokkal különösen fontos. Gyermek 
személyiségfejlesztésének elősegítése az elsődleges cél. 

 

15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 
 

A gyengébb képességű tanulóknak könnyítek a feladatok nehézségén, az 
ügyesebbeknek nehezítek, plusz információkat adok át számukra, amellyel motiválni 
tudom őket és fenntartani a figyelmüket. Igen, alkalmazom az adaptív oktatás 
gyakorlatát, próbálok alkalmazkodni a tanulók szükségleteihez. 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 
 
Tehetséggondozó órákat tartok, felzárkóztató órák, gyakorló órák megtartása a kötelező 
óraszámon túl. 

17. Hogyan jelenik meg a személyiségfejlesztés- és közösségfejlesztés a pedagógiai 
munkájában? 
 
Szituációs és drámajátékok alkalmazása során jelenik meg, de elsősorban a saját 
viselkedésem és magatartásom a meghatározó. 

 

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 
 
Pozitív és nyitott vagyok mindenki felé és ezt plántálom a tanulókba is. 
 

19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak a különbözőségében rejlő 
értékeket a munkája során? 
 
Változatos koreográfiák készítésével használom ki ezeket az értékeket, egyéni szerepek 
kiosztásával. 

20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanukó(k) önértékelését 
ösztönözni? 
 
Fontos a folyamatos értékelés, majd visszatekintés korábbi tudásszintre, videofelvételek 
sokat segítenek ebben. 

 

21. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? Milyen módon működik 
együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy 
működik együtt más intézmények pedagógusaival? 
 



Nyílt órák, szakmai látogatások, fellépéseken kapott visszajelzésekből. A kapcsolattartás 
személyesen, telefonon és interneten keresztül történik. 

 

22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 
kapcsolatot a tanulók szüleivel? 
 
Okostelefon, internet, de leginkább a személyes jelenlét megfelelő. 

 

23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 
továbblépés igényét? 
 
A kitűzött cél lebeg a szemem előtt, s tudom, hogy a tanuló is partnerként viselkedik, ha 
tájékoztatom folyamatosan a fejlettségi szintjéről, ezáltal a közös munka gördülékeny 
lesz, ami nagyon fontos. 

 

24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 
 
Adminisztratív feladatok rendszeres elvégzése határidőre, pontosan. 

25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 
 
Fegyelmezés módszereinek változtatása, bővítése, pedagógiai módszerek számának 
bővítése. 

 

 

  

 

 

  



2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 
önértékeléséhez 
  

1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

A pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét kiválónak tartom. 

Jó volt megismerni jobban őt, munkamorálját, munkastílusát, hozzáállását. Nyitott 

az újra, szeretne több, különböző módszertani ismeretet elsajátítani és beépíteni 

oktatásába, a tanulási folyamatokba. 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 
tanulócsoportoknak? 

A pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak 

megfelel. 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló 
tanulását? 

Bemutatással, motivációval, vélemény-nyilvánítással segíti, irányítja a tanulók önálló 

tanulását. 

4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

  Folyamatos figyeléssel, reflexiókkal, útmutatással, értékeléssel. 

5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

Az interjúban adott válaszok alapján a pedagógus és a szülők közötti kapcsolat jó. A 

szülők elvárásainak megfelel. A tanulók is láthatóan tisztelik, elfogadják, 

tapasztalatom szerint nagyon jól tudtak együtt dolgozni, a kolléga hatékonyan 

tudott a gyerekekkel bánni. 

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

Közös gyakorlatok végzésével, együttműködő, mindenkit foglalkoztató táncokkal, 

hatékony közös munkával, jó hozzáállással, laza, baráti környezet kialakításával. 

7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 
tanulócsoportoknak? 

A pedagógus értékelő munkája megfelel az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak. 

 



8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

Jó a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel, tisztelik, elfogadják. 

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

  Megfelelő, elismerésen, elfogadáson alapul. 

10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

Abszolút nyitott, pozitív a hozáállása, jó munkatárs. Nem ijed meg a rábízott 

feladatoktól, elvárásoktól sem. 

11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

Részt vesz továbbképzéseken, szívesen látogat órát, szakmai konzultációkat. 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

  Ötletekben, javaslatokban, tanácsokban, feladatok elvégzésében. 

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

Igen, reális önismerettel rendelkezik a pedagógus, elfogadja a visszajelzéseket, 

képes a változtatásra, nyitott, jó a hozzáállása. 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

Az önfejlesztés igénye megfigyelhető. Tudja, mik a gyenge pontjai, amelyeket 

fejleszteni szeretne a közeljövőben. 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

Elégedett vagyok a pedagógus munkájának eredményességével. Nagyon tetszett a 

látogatott két óra, hatékony volt, jól koordinált, precízen levezényelt. Lehetett látni, 

hogy szívesen dolgoznak a pedagógussal a tanulók. 

16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

A csoporttal elért sikereket, a kitartást a növendékek részéről, a közösség 

stabilitásának kialakítását, az elszántságot, a hatékonyságot.  

17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

Nyitottnak, alaposnak ismertem meg, jó volt együtt dolgozni vele, mindig 

konszenzusra jutottunk, nem gördített akadályt semmi elé. A hatékonyságot, 

precizitást, szervezőképességet lehet fokozni mindig bármiben! 

 



18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart 
fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

Levelezőlista, facebook csoport létrehozása, valamint adott a személyes 

találkozások, megbeszélések lehetősége. 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit? 

Nyitott, elfogadja a kritikát, tisztelettel van főnőkei, felettesei felé. Véleményem 

szerint a csoporton belüli konfliktusokat is építően, hatékonyan kezeli. 

  

 

 

  



 

 Jegyzőkönyv  
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Az adatgyűjtést végző neve Lukács Éva 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

76618207768 

Az adatgyűjtés dátuma 2019.04.16. 

 

1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési szempontjai 
  

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

Közvetlen, partneri, baráti, de ugyanakkor a diákok figyeltek rá, követték utasításait. 

Folyamatos figyelemmel vezette az órát, segítette, támogatta, koordinálta a közös 

munkát. Jó volt a tanár-tanítvány összhang, az óra hangulata. Végig irányító szerepet 

töltött be a pedagógus, a tanulók partnerek voltak. 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

Teljesen érthető volt, a csoport alapból értette a feladatokat, az instrukciókat. 

Minden gyakorlatot, tánclépést ő is mutatott, kezdve a bemelegítéstől egészen a 

táncokig. Kiállított maga mellé egy növendéket, akivel együtt mutatták be a 

gyakorlatokat, vezették a bemelegítést, majd megköszönte a munkáját, segítségét. 

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

Nem differenciált az órán, csoportban oktatott. A gyerekek maguknak is 

választhattak párt, majd cseréltek, de akinek nem volt párja, ő állt be mellé táncolni. 

Aki segítségre szorult, próbált figyelni, odalépni mellé és bemutatni a tánclépést 

akár többször is. Nagyon türelmes volt! 

 

 



4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

Folyamatosan vezetett, irányított, a tanulók pedig végig követték, együtt mozogtak, 

dolgoztak vele. A növendékeknek biztonságot adott, hogy a tanár úr is beállt, 

táncolt, vezette őket, nem csak magyarázott. 

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban 
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

Abszolút szakszerű volt. Voltak érdekes készségfejlesztő feladatok, 

mozgásgyakorlatok, koordinációs gyakorlatok, amelyek elősegítették a tanulók 

ismereteinek elmélyítését. Nagyon tetszett, hogy elméleti dolgokat is ismételtek: 

Milyen iskolához tartoznak, milyen tárgyat tanulnak, azon belül milyen táncokat 

ismerünk, táncolunk, csoportosítunk, stb…   

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

Igen, fedeztem fel tantárgyi kapcsolódást. Főként a testnevelés tantárgy körében, de 

tánctörténeti ismeretekkel való kooperáció is fellelhető volt. 

7. Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a 
tanulókkal tudatosítani? 

Az óra fő céljai voltak: a fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése; ritmusérzék, 

a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat fejlesztése; a szabálytudat és kitartó 

munkára nevelés, a munkafegyelem kialakítása, az egymáshoz való alkalmazkodás, 

az együttműködés képességének fejlesztése volt. Utolsó, de mégis kiemelkedő 

célként jelölte meg a kolléga a közösségépítést és a közös munka örömének 

erősítését. Mindez végig kísérte az órákat, szép kerek egység volt! 

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 
elérését? 

Megfelelően támogatták és elősegítették az elvégzett feladatok és az alkalmazott 

módszerek a cél elérését. Nagyon sokat dolgoztak a tanulók az órákon, el is fáradtak 

kellőképpen, de példamutató volt a folyamatos közös munka, a fegyelem, a 

figyelem, a tenniakarás, az abszolút pozitív hozzáállás.  

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

A választott módszerek és tanulásszervezési eljárások nagyon jól illeszkedtek az 

óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz. Érthetőek, követhetőek, 

világosak voltak. 



10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 
módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

Megfeleltek a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek. IKT- módszerek, projektmódszerek 

túlnyomóan nem domináltak az órán, a zene lejátszására bluetooth kapcsolattal 

saját telefonjával irányította a zenét a kolléga, amely hangfalon keresztül szólalt 

meg. 

11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

Az egyes táncok gyakorlása után megdicsérte a teljes csoportot. A feladatok 

elvégzése után a különösen jól táncoló egyéneket kiemelte. Az óra elején a 

bemelegítő gyakorlatot segítő diáknak megköszönte a munkáját, majd a két óra 

végén körbeállította a csoportot és globálisan reflektált munkájukra. 

12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 
fokozni? 

Aktívak voltak végig az órán a tanulók, végig sikerült is bevonni őket a feladatok 

elvégzésébe, semmi gond nem volt ezzel. Figyeltek, fegyelem és csend volt, ügyesen 

és gördülékenyen folyt a munka.  

13. Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök 
segítették ezt? 

A személyiségfejlesztést segítő módszerek, eszközök: dicséret, pozitív hozzáállás. 

14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök 
segítették? 

Mindent közösen, együtt végeztek, soha nem volt olyan része egyik órának sem, 

amikor valakit ne foglalkoztatott volna a kolléga. Egységes volt, nagyon megnyerő 

volt számomra az, hogy minden tanuló egyformán fontosnak érezhette magát. A 

nevükön szólította a nevelő a gyerekeket, figyelt mindenkire, és őket is folyamatosan 

erre bíztatta, hiszen fontos, hogy a táncos párok jól tudjanak együtt dolgozni. A 

kolléga is végig táncolt a csoporttagokkal, váltogatta a párjait. 

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az 
órán/foglalkozáson? 

 n.é. 

 



16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

Egyértelműen tükröződött a szokásrend a foglalkozáson, a tanulók tudták, milyen 

lépést kell táncolni, ha a kolléga bemondta a tánc nevét. 

17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, 
egymástól való tanulása? 

Nyilván figyelték egymást a tanulók a páros táncok miatt, de az volt az igazán 

megnyerő, hogy a kolléga is végig táncolt velük minden táncot. 

18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

A tanulók önértékelése remélhetőleg pozitív tendenciát mutat. Külön erre nem 

tértek ki az órák alatt, de láthatóan a csoport tagjai magabiztosak voltak, nem voltak 

szégyenlősek, gátlásosak, bátran bevállaltak mindent. Amikor az “Egymás szemébe 

nézünk!” felszólítás elhangzott, azt nem annyira sikerült megvalósítani, itt fedeztem 

fel egy kis önbizalomhiányt a tanulók részéről. Az önbizalom, a bátorság, felvállalás 

így e területen némi fejlesztésre szorul. 

19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 A tanári értékelés szóbeli közlés által történt. Az órán az értékelés folyamatos volt. 

20. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

n.é. 

21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

  Az óra elérte a célját, koherens volt-e az óratervvel. 

22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

A pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak megfeleltek, abszolút 

partner volt, irányító, erőteljes, határozott visszacsatolást kaptak a tanulók 

folyamatosan, nem maradt megválaszolatlan kérdés egyetlen esetben sem.  

23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 
óramegbeszélésen? 

Igen, reálisan értékelte a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott 

reakcióit az óramegbeszélésen. A feltett kérdésekre is magabiztosan, tudatosan 

válaszolt. 

 



24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a 
lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

Reflektív volt a pedagógus, átbeszéltük közösen a kinyomtatott óraterv részleteit 

még. A lényeges mozzanatokat tudatosította, mélyítette, nagyszerűen vitte végig az 

órákat! 
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TÁRSASTÁNC TANMENET 
2018-2019-es tanév 

 

Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 
 

Az összeállító tanár neve: Gurály Tamás 
 

Az összeállító tanár szakja: TÁRSASTÁNC 
 

Évfolyam: Alapfok első 
 
Cél- és feladatrendszer: Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása. Az egyénnel és a 

csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése. A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az 

improvizációs készség fejlesztése. 

 
Kompetenciaterületek: Ritmikai, dallami készségek fejlesztése, Az összhang, az összjáték, a csoportos táncolás 

fejlesztése; A belső érzület fejlesztése; A tanulók személyiségének fejlesztése; A tanulói csoport, mint közösség 

kialakulásának segítése; A kreativitás, improvizáció, logikai gondolkodás fejlesztése. 

 

Kulcskompetenciák: Készség, képesség, ismeret és attitűd együttes fejlesztése. 
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ÓRA 

TÉMA, TANANYAG 
FEJLESZTÉSI CÉLOK 

(Képesség, készségfejlesztés) 
ALKALMAZOTT 

MÓDSZEREK 

 
SZEMLÉL-

TETÉS, 
ESZKÖZÖ

K 

DIDAKTI-
KAI 

FELADA-
TOK 

KAPCSO-
LÓDÁSI 

PONT 

ELLENŐRZÉS, 
GYAKORLÁS 

REFLEXI
Ó 

1 
Év eleji rendtartó 
intézkedések 

- - - - - - 
 

-- 

2 Balesetvédelmi oktatás - - - - - - - 

3 

Járás negyedes tempóban, 
járás felezett tempóban, 
járás nyolcados tempóban 

A belső lüktetés fejlesztése, 
dallamérzék és dallamhallás 

fejlesztése 

 
Csoportos, önálló 

munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó  

Motiváció, 
az 

érdeklődés 
felkeltése 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

4 

Fejgyakorlatok, 
vállgyakorlatok: fejdöntés, 
fejfordítás, fejkörzés, 
vállfordítás, vállfelhúzás, 
vállkörzés 

testtudat kialakítása  
Csoportos, önálló 

munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Motiváció, 
az 

érdeklődés 
felkeltése 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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Mellkas gyakorlatok: tolás 
előre-hátra, jobbra-balra, fél 
körzés, teljes körzés 

testtudat kialakítása Páros 
munkafolyamat, 
feladatmegoldás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

6 

Tanult gyakorlatok ismétlése Memória, technikai 
pontosság, erőnlét fejlesztése 

Páros 
munkafolyamat, 
feladatmegoldás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

A tanuló 
informálása, 
feldolgozása 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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Ritmus polka, Kisharang, 
Fenyegetés jobb és bal 
kézzel, Bók (köszönés) 
tanulása 

ritmusérzék, egyensúly 
fejlesztése 

Frontális munka, 
magyarázat, 
megbeszélés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új ismeret 
átadása 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

8 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése Frontális munka, 
magyarázat, 
megbeszélés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új ismeret 
átadása 

Az előző 
órákon 

tanultak 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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alkalmazása 

9 

Derékgyakorlatok, 
Csípőgyakorlatok 

testkultúra fejlesztése Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

10 

Sarkazó polka, Jobb-jobb, 
bal-bal karöltve körbe séta, 
Kreutz Polka jobb és bal 
lábbal 

ritmusérzék és 
egyensúlyérzék fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

11 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

12 

Stern polka, Chasse lépés 
térdfelhúzással előre, hátra 
haladva. Taps játék, Oldal 
galopp   lépés 

ritmusérzék és egyensúly 
fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

13 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása, 
Lábgyakorlatok 

tudás rendszerezése  
Közös szolmizálás, 

dallamolvasás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
gyakorlás, 

differenciált 
munka 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

14 

Tanult táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

 
Közös szolmizálás, 

dallamolvasás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
gyakorlás, 

differenciált 
munka 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

15 A tanult gyakorlatok tudás rendszerezése, Gyakorlás, bluetooth-os Gyakorlás, Az előző Felelet,  
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ismétlése, gyakorlása, 
Lábgyakorlatok 

memória, erőnlét és technikai 
pontosság fejlesztése 

összefoglalás, 
kiselőadás, 

munkáltatás 

zenelejátszó rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

órák anyagai osztályozás, 
jutalmazás 

16 

A táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Gyakorlás, 
összefoglalás, 

kiselőadás, 
munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyagai 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

17 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása, 
Lábgyakorlatok 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Kooperatív tanulás bluetooth-os 
zenelejátszó 

Alkalmazás Az előző 
órák anyagai 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

18 
A táncok gyakorlása, 
tánctartás gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Kooperatív tanulás bluetooth-os 
zenelejátszó 

Alkalmazás Az előző 
órák anyagai 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

19 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása, 
Kargyakorlatok 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos játék bluetooth-os 
zenelejátszó 

Motiváció, 
játékos 
tanulás 

Korábbi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

20 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos játék bluetooth-os 
zenelejátszó 

Motiváció, 
játékos 
tanulás 

Korábbi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

21 

Kreutz polka: oldal galopp, 
Kreutz Polka, tapsjáték 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Motiváció, 
játékos 
tanulás 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

22 
A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Motiváció, 
játékos 
tanulás 

Korábbi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

23 

Angolkeringő: négyszöglépés, 
sétalépés 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Csoportos éneklés, 
játékos megfigyelés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
alkalmazás 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

24 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos éneklés, 
játékos megfigyelés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
alkalmazás 

Korábbi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 



5 

 

25 

Angolkeringő: 1/4 fordulatok 
jobbra 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Motiválás, 
kérdésszerkesztés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

26 
A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Motiválás, 
kérdésszerkesztés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

Előző órák 
anyagai 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

27 

Angolkeringő: 1/4 fordulatok 
jobbra 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Gyakorlás, 
összefoglalás, 

kiselőadás, 
munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyaga 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

28 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Gyakorlás, 
összefoglalás, 

kiselőadás, 
munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyaga 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

29 

Angolkeringő: 1/4 fordulatok 
balra 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

30 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

31 

Angolkeringő: 1/4 fordulatok 
balra 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

32 
A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

Csoportos éneklés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

Az előző 
órákon 

Óra végi 
értékelés, egyéni 
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pontosság fejlesztése ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

tanultak 
alkalmazása 

jutalmazás 

33 

Kinder Rock: szökdeléssel 
ellentétes kéz és térd érintés 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

 
Feladatmegoldás 

 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

34 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

 
Feladatmegoldás 

 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
alkotás, 

ismeretszerz
és, 

differenciálá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

35 

Kinder Rock tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

36 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Tanári magyarázat, 
csoportos munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

37 

Yankee country tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

feldolgozása 

38 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Tanári magyarázat, 
csoportos munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

Az előző órai 
anyag 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

39 

Cowboy country tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
megalapozás

a, 
differenciálá

s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

40 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Páros munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
megalapozás

a, 
differenciálá

s 

Az előző órai 
anyag 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

41 

Stomp Disco tánc tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

új ismeret 
átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

42 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
alkalmazás 

Az előző órai 
anyag 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

43 

Tangó: tánciskolás alaplépés tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári bemutatás, 
 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

új ismeret 
átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

44 A tanult táncok ismétlése, tudás rendszerezése, Tanári bemutatás bluetooth-os Gyakorlás Az előző Óra végi  
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gyakorlása,  memória, erőnlét és technikai 
pontosság fejlesztése 

 zenelejátszó órákon 
tanultak 

alkalmazása 

értékelés, egyéni 
jutalmazás 

45 

Tangó: Promenade Séta tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári bemutatás és 
magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

46 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása,  

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Egyéni felkészülés 
alapján kiselőadás, 

gyakorlás, 
összefoglalás, 

kiselőadás, 
munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyagai 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

47 

Tangó: tánciskolás alap ¼ 
fordulattal 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári szemléltetés 
, magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Sokoldalú 
elemzés, 

differenciálá
s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

48 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Sokoldalú 
elemzés, 

differenciálá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

49 

Cha-cha-cha: alaplépés 
elsajátítása, latin tánctartás 
gyakorlása 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári bemutatás és 
magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új ismeret 
átadása, 
elemzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása,  
 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

50 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Egyéni 
gyűjtőmunka, 

kutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új ismeret 
átadása, 
elemzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

51 

Cha-cha-cha: New York tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári előadás, 
frontális munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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differenciálá
s 

52 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 
pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

53 

Cha-cha-cha: Hand to Hand, 
Spot Turn 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Frontális munka, 
megfigyelés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

54 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 
pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Új 
ismeretanya

g 
elsajátítása, 

elemzés, 
értelmezés, 
differenciálá

s 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

55 
Latin tánctartás gyakorlása tánctudás bővítése, memória 

fejlesztése 
Tanári magyarázat, 

frontális munka 
bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

56 
Macarena tánctudás bővítése, memória 

fejlesztése 
Tanári magyarázat, 

frontális munka 
bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

57 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Egyéni munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Rögzítés, 
differenciálá

s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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feldolgozása 

58 

Macarena tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Egyéni munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Rögzítés, 
differenciálá

s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

59 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Egyéni felkészülés 
alapján kiselőadás, 

gyakorlás, 
összefoglalás, 

kiselőadás, 
munkáltatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyagai 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

60 

Cha-cha-cha: alaplépés 
tanulása, Time Step 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári bemutatás, 
magyarázat, 
szemléltetés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés, 

rögzítés 

Az előző 
órák anyagai 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

61 
A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

62 
Cha-cha-cha: alaplépés 
gyakorlása, Time Step 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári magyarázat bluetooth-os 
zenelejátszó 

Elemzés, 
kutatómunk

a 

Főtárgyi 
ismeretek 

alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

63 

A tanult gyakorlatok 
ismétlése, gyakorlása, 
Felkészülés a fél évi 
bemutatóra 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Kutatómunk
a 

differenciálá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

64 

Cha-cha-cha: alaplépés 
gyakorlása 

memória fejlesztése csoportos és egyéni 
munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Kutatómunk
a 

differenciálá
s 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

65 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása, Felkészülés a fél 
évi bemutatóra 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Megfigyelés, tanári 
magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

rendszerezé
s, 

differenciálá

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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s 

66 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Megfigyelés bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

rendszerezé
s, 

differenciálá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

67 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása, Felkészülés a fél 
évi bemutatóra 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Megfigyelés, 
fogalomalkotás, 

fogalommagyarázat
, ismétlés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

68 

Rumba: alaplépés, 
Cucarachas, Kubai séta 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Megfigyelés, 
fogalomalkotás, 

fogalommagyarázat
, ismétlés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

69 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása, Felkészülés a fél 
évi bemutatóra 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Csoportos munka, 
megfigyelés, 

kérdésszerkesztés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

csoportosítá
s 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

70 

Rumba: alaplépés, 
Cucarachas, Kubai séta 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Csoportos munka, 
megfigyelés, 

kérdésszerkesztés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

csoportosítá
s 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

71 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása, Fél évi bemutató 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Tanári magyarázat, 
csoportos munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

72 

Rumba: 1/4 fordulat jobbra, 
elválás, összetáncolás, 
kilépett Cucarachas 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári magyarázat, 
csoportos munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

73 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

Rendszerezés, 
összefoglalás, a 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé

Az előző 
órákon 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

 



12 

 

pontosság fejlesztése tanultak 
megerősítése 

s, ellenőrzés tanultak 
alkalmazása 

jutalmazás 

74 

Rumba: 1/4 fordulat jobbra, 
elválás, összetáncolás, 
kilépett Cucarachas 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

tanári bemutatás, 
magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

75 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Rendszerezés, 
összefoglalás, a 

tanultak 
megerősítése 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

76 

A tanult táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

Rendszerezés, 
összefoglalás, a 

tanultak 
megerősítése 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

77 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

 
csoportos munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Értékelés - Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

78 

Bécsi Keringő: alaplépés tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

 
tanári bemutatás, 

magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 
átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

79 

A tanult táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

80 

Bécsi Keringő: séta lépés tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

81 
A tanult táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 

memória, erőnlét és technikai 
pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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alkalmazása 

82 

Bécsi keringő: 1/4 fordulat 
jobbra 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

83 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

84 

A tanult táncok gyakorlása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

85 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

86 

Samba: alaplépés jobb és bal 
lábbal kezdve, alaplépéssel 
jobbra és balra 1/4 
fordulatok 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

új ismeret 
átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

87 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

88 

Samba: Disco Samba tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

89 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 
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90 

Quickstep: alaplépés, cikk-
cakk lépés 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

91 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

92 

Quickstep: alaplépés, cikk-
cakk lépés 

rendszerezés frontális munka, 
csoportmunka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

93 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

94 

Quickstep: alaplépés, cikk-
cakk lépés 

rendszerezés frontális munka, 
csoportmunka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

95 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

96 

Quickstep: alaplépés, cikk-
cakk lépés 

erőnlét fejlesztése csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

97 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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98 
Quickstep: alaplépés, cikk-
cakk lépés 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

99 

A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Az előző 
órákon 

tanultak 
alkalmazása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

100 

Jive: helycsere jobbról-balra, 
balról-jobbra, kézcsere a hát 
mögött 

tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári bemutatás, 
magyarázat, 

szemléletetés 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

101 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

102 

Jive: Hip Bump tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

Tanári bemutatás, 
magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

103 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

104 

Jive: gyakorlás tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

105 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

106 

Jive: gyakorlás technikai képességek 
fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

107 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 
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pontosság fejlesztése s, ellenőrzés jutalmazás 

108 

Formáció megtanulása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

109 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos és egyéni 
munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

110 

Formáció megtanulása tánctudás bővítése, memória 
fejlesztése 

csoportos és egyéni 
munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

111 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

 Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

112 
Formáció megtanulása tánctudás bővítése, memória 

fejlesztése 
 bluetooth-os 

zenelejátszó 
Gyakorlás, 

rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

113 
A tanult táncok ismétlése, 
gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
egyéni munka 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

114 

Formáció megtanulása tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
Főtárgyi 

ismeretek 
informálása, 

Főtárgyi 
ismeretek új 

ismeret 
Főtárgyi 

ismeretek 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

115 
Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

csoportos munka, 
frontális munka, 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé

A tanuló 
informálása, 

Óra végi 
értékelés, egyéni 
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pontosság fejlesztése tanári magyarázat 
és bemutatás 

s, ellenőrzés új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

jutalmazás 

116 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

117 

Tanult standard és latin 
táncok gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 

ismeretek, 
Hip-hop 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

118 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

119 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

120 
Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

csoportos munka, 
frontális munka, 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

A tanuló 
informálása, 

Felelet, 
osztályozás, 
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pontosság fejlesztése tanári magyarázat 
és bemutatás 

új ismeret 
átadása 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

jutalmazás 

121 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

122 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

123 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

124 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

125 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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126 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

127 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

128 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

129 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

130 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

131 
Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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és bemutatás átadása, 
feldolgozása

, Főtárgyi 
ismeretek 

132 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 

 

133 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

134 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

Gyakorlás Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Felelet, 
osztályozás, 
jutalmazás 

 

135 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

136 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
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ismeretek 

137 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

138 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

139 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás  

140 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

141 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

142 
Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

csoportos munka, 
frontális munka, 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 

A tanuló 
informálása, 

Óra végi 
értékelés, egyéni  



22 

 

pontosság fejlesztése tanári magyarázat 
és bemutatás 

új ismeret 
átadása 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

jutalmazás 

143 

Bécsi keringő formáció 
tanulása, gyakorlása 

tudás rendszerezése, 
memória, erőnlét és technikai 

pontosság fejlesztése 

csoportos munka, 
frontális munka, 

tanári magyarázat 
és bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Gyakorlás, 
rendszerezé
s, ellenőrzés 

A tanuló 
informálása, 

új ismeret 
átadása, 

feldolgozása
, Főtárgyi 
ismeretek 

Óra végi 
értékelés, egyéni 

jutalmazás 
 

144 

Vizsgabemutató  csoportos 
bemutatás 

bluetooth-os 
zenelejátszó 

Előismeretek 
felidézése, 
új ismeret 

átadása 

 értékelés  
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

Művészeti ág 

 

Tanszak Tantárgy Tagozat Évfolyam Éves óraszám 

Tánc Társastánc Társastánc A 1 144 

 

Tantervi követelmény 

 A tanuló ismerje: 
- Világtáncok kezdő és haladó motívumait, kombinációit 
- Korok szokásait 
- A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 
- A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

 

 
 
 
 

Év végi követelmény 

A tanuló ismerje 
- A Világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési  

szabályait, magatartásformáit 
- A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok alapjainak  

kombinálására 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

Beépítendő 10%: 

Az év során beépítendő terület Elsajátítandó tananyagpéldák Óraszám 

A magyar tánc kultúra helyi hagyományos és kiemelt 
ünnepi megjelenítése az elsajátítandó ismeret- és tánc 
anyagban 

palotás  

 

Sorszám Tematikai egységek Óraszám 

I A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 16 

II Az Angolkeringő négyszöglépés. Kiegészítő anyag: sétalépés, ¼ jobbra-balra fordulat lépései.  16 

III Tangó: tánciskolás alaplépés, Promenade Séta, tánciskolás alap ¼ fordulattal. 16 

IV A Cha-cha-cha Close Basic, Open Basic, Time Step.  
Kiegészítő anyag: Check from OCPP (New York), Check from OPP (New York), Time Step, Spot turn to left, Spot turn to 
right, Hand to hand lépései 

16 

V A Rumba: (Beat Rumba). 
Kiegészítő anyag: Basic Movement, Cucarachas, Kubai séta, Open Basic, Side Cucarachas lépései. 

16 

VI A Quickstep: Cikk-Cakk lépés. Kiegészítő anyag: Quarter Turn to right, Quarter Turn to left lépései. 16 

VII A hat lépéses Jive alaplépéssel (pontozós Rocky). 
Kiegészítő anyag: Basic in Place, Basic in Fallaway, Change of place right to left, Change of place left to right lépései, (Hip 
Bump) lépései. 

16 

VIII A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten). 9 

IX A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés). 9 

X Palotás 14 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

 

I Tematikai egység: A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi  

 

Óraszám Az óra témája 

1 Év eleji rendtartó intézkedések 

2 Munka- és Balesetvédelmi oktatás 

3 Járás negyedes tempóban, járás felezett tempóban, járás nyolcados tempóban 

4 Fejgyakorlatok, vállgyakorlatok: fejdöntés, fejfordítás, fejkörzés, vállfordítás, vállfelhúzás, vállkörzés 

5 Mellkas gyakorlatok: tolás előre-hátra, jobbra-balra, fél körzés, teljes körzés 

6 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

7 Ritmus polka, Kisharang, Fenyegetés jobb és bal kézzel, Bók (köszönés) tanulása 

8 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

9 Derékgyakorlatok, Csípőgyakorlatok 

10 Sarkazó polka, Jobb-jobb, bal-bal karöltve körbe séta, Kreutz Polka jobb és bal lábbal 

11 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

12 Stern polka, Chasse lépés térdfelhúzással előre, hátra haladva. Taps játék, Oldal galopp lépés 

13 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Lábgyakorlatok 

14 A táncok gyakorlása 

15 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Lábgyakorlatok 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

16 A táncok gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

II Tematikai egység: Az Angolkeringő négyszöglépés. Kiegészítő anyag: sétalépés, ¼ jobbra-balra fordulat lépései.  
 

16 óra 

 

Óraszám Az óra témája 

1 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Lábgyakorlatok 

2 A táncok gyakorlása 

3 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Kargyakorlatok 

4 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

5 Kreutz polka: oldal galopp, Kreutz Polka, tapsjáték 

6 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

7 Angolkeringő: négyszöglépés, sétalépés 

8 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

9 Angolkeringő: 1/4 fordulatok jobbra 

10 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

11 Angolkeringő: 1/4 fordulatok jobbra 

12 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

13 Angolkeringő: 1/4 fordulatok balra 

14 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

15 Angolkeringő: 1/4 fordulatok balra 

16 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

III Tematikai egység: Tangó: tánciskolás alaplépés, Promenade Séta, tánciskolás alap ¼ fordulattal. 
 

16 óra 

 

Óraszám Az óra témája 

1 Kinder Rock: szökdeléssel ellentétes kéz és térd érintés 

2 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

3 Kinder Rock 

4 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

5 Yankee country 

6 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

7 Cowboy country 

8 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

9 Stomp Disco tánc 

10 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

11 Tangó: tánciskolás alaplépés 

12 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, 

13 Tangó: Promenade Séta 

14 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, 

15 Tangó: tánciskolás alap ¼ fordulattal 

16 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

 

IV Tematikai egység: A Cha-cha-cha Close Basic, Open Basic, Time Step.  
Kiegészítő anyag: Check from OCPP (New York), Check from OPP (New York), Time Step, Spot turn to left, Spot turn to 
right, Hand to hand lépései 

16 óra 

 

Óraszám Az óra témája 

1 Cha-cha-cha: alaplépés gyakorlása 

2 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

3 Cha-cha-cha: New York 

4 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

5 Cha-cha-cha: Hand to Hand, Spot Turn 

6 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

7 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

8 Macarena 

9 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

10 Macarena 

11 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

12 Cha-cha-cha: alaplépés tanulása, Time Step 

13 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása 

14 Cha-cha-cha: alaplépés gyakorlása, Time Step 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

15 A tanult gyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Felkészülés a fél évi bemutatóra 

16 Cha-cha-cha: alaplépés gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

V Tematikai egység: A Rumba: (Beat Rumba). 
Kiegészítő anyag: Basic Movement, Cucarachas, Kubai séta, Open Basic, Side Cucarachas lépései. 

 

16 óra 

 

Óraszám Az óra témája 

1 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, Felkészülés a fél évi bemutatóra 

2 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

3 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, Felkészülés a fél évi bemutatóra 

4 Rumba: alaplépés, Cucarachas, Kubai séta 

5 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, Felkészülés a fél évi bemutatóra 

6 Rumba: alaplépés, Cucarachas, Kubai séta 

7 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása, Fél évi bemutató 

8 Rumba: 1/4 fordulat jobbra, elválás, összetáncolás, kilépett Cucarachas 

9 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

10 Rumba: 1/4 fordulat jobbra, elválás, összetáncolás, kilépett Cucarachas 

11 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

12 A tanult táncok gyakorlása 

13 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

14 Bécsi Keringő: alaplépés 

15 A tanult táncok gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

16 Bécsi Keringő: sétalépés 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

VI Tematikai egység: A Quickstep: Cikk-Cakk lépés. 
Kiegészítő anyag: Quarter Turn to right, Quarter Turn to left lépései. 

 

16 óra 

 

Óraszám Az óra témája 

1 A tanult táncok gyakorlása 

2 Bécsi keringő: 1/4 fordulat jobbra 

3 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

4 A tanult táncok gyakorlása 

5 A tanult táncok ismétlése, gyakorlás 

6 Samba: alaplépés jobb és bal lábbal kezdve, alaplépéssel jobbra és balra 1/4 fordulatok 

7 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

8 Samba: Disco Samba 

9 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

10 Quickstep: alaplépés, cikk-cakk lépés 

11 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

12 Quickstep: alaplépés, cikk-cakk lépés 

13 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

14 Quickstep: alaplépés, cikk-cakk lépés 

15 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

16 Quickstep: alaplépés, cikk-cakk lépés 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

 

VII. Tematikai egység:  A hat lépéses Jive alaplépéssel (pontozós Rocky). 
Kiegészítő anyag: Basic in Place, Basic in Fallaway, Change of place right to left, Change of place left to right lépései, (Hip 
Bump) lépései. 

 

16 óra 

Óraszám Az óra témája: 

1 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

2 Quickstep: alaplépés, cikk-cakk lépés 

3 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

4 Jive: helycsere jobbról-balra, balról-jobbra, kézcsere a hát mögött 

5 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

6 Jive: Hip Bump 

7 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

8 Jive: gyakorlás 

9 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

10 Jive: gyakorlás 

11 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

12 Formáció megtanulása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

14 Formáció megtanulása 

15 A tanult táncok ismétlése, gyakorlása 

16 Formáció megtanulása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

VIII. Tematikai egység: A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten). 9 óra 

 

Óraszám Az óra témája: 

1 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

2 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

3 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

4 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

5 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

6 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

7 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

8 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

9 A választott formáció betanítása, gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

IX. Tematikai egység: A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés). 

 
9 óra 

 

Óraszám Az óra témája: 

1 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

2 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

3 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

4 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

5 A választott formáció betanítása, gyakorlás 

6 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

7 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

8 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

9 A választott formáció betanítása, gyakorlása 
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Tanszakonkénti elvárásrendszerrel egybeszerkesztve 

X Tematikai egység: Palotás, Bécsi keringő 14 óra 

 

Óraszám Az óra témája: 

1 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

2 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

3 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

4 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

5 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

6 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

7 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

8 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

9 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

10 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

11 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

12 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

13 A választott formáció betanítása, gyakorlása 

14 Év végi vizsgabemutató 

 

 



ÓRATERV 1 

 

A pedagógus neve:  Gurály Tamás 

Tanszak/ évfolyam:  Alapfok első 

Létszám/ nemek szerinti megoszlás: 

    16 fő: 10 lány, 6 fiú 

Óra típusa:   Gyakorló óra 

Időkeret:   1x45 

Tantárgy:   Társastánc 

Az óra témája: Tanult Standard és Latin-amerikai táncok gyakorlása, ismétlése

  

 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése. 

• A ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, képesség fejlesztése. 

• A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés. A szabálytudat kialakítása. 

• A folyamatos és rendszeres munkavégzés képességének kialakítása és fejlesztése, 

munkafegyelem kialakulása és erősítése.  

• Egymáshoz való alkalmazkodás, az együttműködés képességének fejlesztése. 

• Térbeli tájékozódás fejlesztése, koordinációs képesség erősítése. 

•  Közösségépítés, a közös munka örömének erősítése. 

  

Az óra didaktikai feladatai: 

• Szemléletesség: a tanulói megfigyelés pedagógiai irányítása és bemutattatás- 

bemutatás 

• Gyakorlás-gyakoroltatás: az eddig tanultak ismétlése és gyakorlása 

• Motiválás: a tánc tanulási kedv felébresztése és megerősítése 

• Aktivizálás: figyelemkoncentráció, gondolkodási intenzitás, emlékezeti élénkség 

• Érthetőség: a tananyag tanulhatóvá tétele 

• Fokozatosság: az előzetes tánctudásra építve 

• Rendszeresség: a tananyag áttekinthető, logikus felépítése és optimális adagolása 

• Tartósság: az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek beépítése a tanulók 

személyiségébe 



• Differenciálás: egyénre szabás 

• Visszacsatolás: figyeljünk arra, hogy a tanulók saját előrehaladásukról tájékoztatva 

legyenek 

• Megerősítés, ellenőrzés-értékelés: akár pozitív, akár negatív megerősítés 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

Testnevelés 

 

Felhasznált források:  

Garabonciás Művészeti Iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, társastánc tanmenete,  
A Magyar Táncsport Szövetség által kiadott figurakatalógus DVD. 
Walter Laird: Technique of Ballroom Dancing, 6. kiadás CGCL. England., 2003. 
Walter Laird: Technique of Latin Dancing, 6. kiadás CGCL. England., 2003. 
 
 

Dátum:   2019. április 16.



Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia Megvalósítani 

kívánt célok Módszerek Munkaformák Eszközök 

12 perc 
 
 
 

Bevezető rész: 
Létszám ellenőrzése, az óra témájának ismertetése. (2 perc) 
 
Bemelegítés (10 perc) 
Zenére gimnasztikai feladatok (a fejtől a láb felé haladva)  
Koordinációs gyakorlatok 

Tanári közlés, 
ismertetés,  
 
magyarázat, 
szemléltetés, 
ismétlés, 
ellenőrzés, 
javítás, 
értékelés 

Frontális 
csoportmunka 

Tornaterem, 
Megfelelő 
felszerelés, 
Laptop, 
Hangtechnikai 
eszközök 

A tanulókat a 
gyakorlatok 
végrehajtása 
közben 
folyamatosan 
szóban történő 
irányítása, 
figyelemfelkeltés,
koordinációs 
képesség 
fejlesztése 

30 perc 
 

Fő rész: 
 
Elméletei alapok ismétlése 
Szemléltetés és a tanultak gyakorlása, alkalmazása  
Figura sorozatok eltáncolása egyénileg vagy/és párban 
Eltáncolás zenére (30 perc) 
Angolkeringő, Tango, Bécsi keringő, Cha-cha-cha, Rumba, 
pontozós Rock n’ roll 
 

 
Szemléltetés, 
 
 
Bemutatás, 
utánzás, 
magyarázat, 
ismétlés, 
 

 
Frontális csoport 
munka, egyénei 
és páros munka 

 
Laptop, 
internet, 
Hangtechnikai 
eszközök 

 
Külön csoportos 
bemutatás, 
differenciált 
oktatás,  
ritmusérzék 
fejlesztése. 
 

3 perc Befejező rész:  
 
Összefoglalás, értékelés (4 perc) 
Az órán tanultak összefoglalása, a felmerülő kérdések 
megválaszolása, figyelemfelhívás az esetleges hibalehetőségekre. 
Tanári értékelés csoportosan és egyénileg. Elköszönés. 
 

 
 
Magyarázat, 
Szóbeli javítás 
értékelés, 
önellenőrzés,  
 

 
 
csoportos 
munka 

 
 
Laptop, 
Hangtechnikai 
eszközök 

 
 
lehetőleg pozitív 
értékelés a 
megfelelő 
motiváltsághoz 

 



Reflexió az első óratervhez 

 

Rögtön az elején kiemelném, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten viselkedtek, 
minden feladatot elsőre végrehajtottak, ezért nagyban megkönnyítették a munkát és sikerült 
elérnem a kitűzött célt, és ami fontos, hogy minden belefért az időkeretbe! Nagyon jó érzés 
volt, hogy a munkafegyelem kifogástalan volt, ezáltal én is motiváltabb voltam.  

 
Kör alakzatban történő táncolás partnercserével: Én is beálltam táncolni azokhoz a 

lányokhoz, akiknek nem volt ott a partnerük. Zeneváltáshoz ki kellett állnom a körből, és néha 
elvesztettem a fonalat, hogy kivel is táncoltam. Érthetetlen, talán zavaromban történhetett. 
Néhány esetben háttal táncoltam a gyerekeknek, nem láttam mit csinálnak, nem megfelelően 
helyezkedtem. Javíthattam volna többet, de alapvetően most gördülékenyen követték 
egymást a figurák. Játék szerepe ennél a korosztálynál (13-14 évesek), illetve ennél a 
csoportnál nem jelentős, szívesebben táncolnak, ezért nem töltöttem vele időt. A koordinációs 
gyakorlat, melyet hip-hop-ból vettem át, lekötötte a figyelmüket, kivétel nélkül mindenki 
koncentrált a feladat precíz kivitelezésére. 

 
Összességében elértem a kitűzött célt és részleteiben is megfelelő volt a munkamorál. 

Próbálok törekedni arra, hogy ne legyen holt idő, 10 másodperc sem. Pörögjön az óra, a 

gyereknek ne legyen ideje mással foglalkozni (körben való táncolás folyamatos 

partnercserével), ne tudjon azon gondolkodni, hogy ő most „ezzel-azzal’’ nem szeretne 

táncolni. Úgy érzem, ez most bevált, a későbbiekben is odafigyelek erre és a térforma 

megfelelő elrendezésére és a helyezkedésemre is. Javítani többet kell, mindig kell, erre is több 

figyelmet kell szánnom.  

 



ÓRATERV 2 

 

A pedagógus neve:  Gurály Tamás 

Tanszak/ évfolyam:  Alapfok első 

Létszám/ nemek szerinti megoszlás: 

    16 fő: 10 lány, 6 fiú 

Óra típusa:   Új ismeretszerző és ismétlő-, gyakorló óra 

Időkeret:   1x45 

Tantárgy:   Társastánc 

Az óra témája: Bécsi keringő formáció gyakorlása és új koreográfia rész 

elsajátítása 

 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

• A test alkalmassá tétele az Bécsi keringő lépésanyag szerinti táncos mozgásra. 

• A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése. 

• A ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, képesség fejlesztése. 

• A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés. A szabálytudat kialakítása. 

• A folyamatos és rendszeres munkavégzés képességének kialakítása és fejlesztése, 

munkafegyelem kialakulása és erősítése.  

• Egymáshoz való alkalmazkodás, az együttműködés képességének fejlesztése. 

• Térbeli tájékozódás fejlesztése, koordinációs képesség erősítése. 

•  Közösségépítés, a közös munka örömének erősítése. 

  

Az óra didaktikai feladatai: 

• Szemléletesség: a tanulói megfigyelés pedagógiai irányítása és bemutattatás- 

bemutatás 

• Gyakorlás-gyakoroltatás: az eddig tanultak ismétlése és gyakorlása 

• Motiválás: a tánc tanulási kedv felébresztése és megerősítése 

• Aktivizálás: figyelemkoncentráció, gondolkodási intenzitás, emlékezeti élénkség 

• Érthetőség: a tananyag tanulhatóvá tétele 

• Fokozatosság: az előzetes tánctudásra építve 

• Rendszeresség: a tananyag áttekinthető, logikus felépítése és optimális adagolása 



• Tartósság: az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek beépítése a tanulók 

személyiségébe 

• Differenciálás: egyénre szabás 

• Visszacsatolás: figyeljünk arra, hogy a tanulók saját előrehaladásukról tájékoztatva 

legyenek 

• Megerősítés, ellenőrzés-értékelés: akár pozitív, akár negatív megerősítés 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

Testnevelés 

 

Felhasznált források:  

Garabonciás Művészeti Iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, társastánc tanmenete,  
A Magyar Táncsport Szövetség által kiadott figurakatalógus DVD. 
Walter Laird: Technique of Ballroom Dancing, 6. kiadás CGCL. England., 2003. 
 

 

 

Dátum: 2019. április. 16.



Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia Megvalósítani 

kívánt célok Módszerek Munkaformák Eszközök 

10 perc 
 
 
 

Bevezető rész: 
Létszám ellenőrzése, az óra témájának ismertetése. (2 perc) 
 
Bemelegítés (8 perc) 
Bécsi keringő formáció ismétlése 
 

Tanári közlés, 
ismertetés,  
 
magyarázat, 
szemléltetés, 
ismétlés, 
ellenőrzés, 
javítás, 
értékelés 

Frontális 
csoportmunka 

Tornaterem, 
Megfelelő 
felszerelés, 
Hangtechnikai 
eszközök 

A tanulókat a 
gyakorlatok 
végrehajtása 
közben 
folyamatosan 
szóban történő 
irányítása, 
figyelemfelkeltés 

30 perc 
 

Fő rész: 
 
Szemléltetés és koreográfia részek gyakorlása (30 perc) 
Új koreográfia részlet bemutatása és megtanítása 
Eltáncolása egyénileg, majd párban 
Eltáncolás zenére 
 

 
Szemléltetés, 
 
 
Bemutatás, 
utánzás, 
magyarázat, 
ismétlés, 
 

 
Frontális csoport 
munka, egyénei 
és páros munka 

 
Okostelefon, 
internet, 
Hangtechnikai 
eszközök 

 
Külön csoportos 
bemutatás, 
differenciált 
oktatás,  
ritmusérzék 
fejlesztése. 
A test alkalmassá 
tétele a Bécsi 
keringő 
lépésanyag 
szerinti táncos 
mozgásra. 
 



 5 perc Befejező rész:  
 
Összefoglalás, értékelés: (5 perc) 
Az órán tanultak összefoglalása, a felmerülő kérdések 
megválaszolása, figyelemfelhívás az esetleges hibalehetőségekre. 
Tanári értékelés csoportosan és egyénileg. Elköszönés. 
 

 
 
Magyarázat,  
Szóbeli javítás 
értékelés, 
önellenőrzés,  
 

 
 
csoportos 
munka 

 
 
 Hangtechnikai 
eszközök 

 
 
lehetőleg pozitív 
értékelés a 
megfelelő 
motiváltsághoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexió a második óratervhez 

 

 Ezen a tanórán is kiemelkedő volt a gyerekek fegyelme és odafigyelése. A 

koreográfia részleteket nagy részben sikerült javítani, a táncosok koncentráltak 

és próbálták végrehajtani, amit kértem.  

Az új tanagyagot részben könnyedén sikerült megtanítani. Úgy gondoltam, 

bizonyos figurák nem fognak gondot okozni, de ez sajnos nem így alakult. Kicsit 

vontatottá vált az óra, többet kellett volna zenére táncoltatni őket, mert 

huzamosabb ideig új tananyagra nem tudtak koncentrálni, hiszen fáradtak is 

voltak már. Sikerült az új tananyagrészt megtanítani és gond nélkül el is táncolták 

óra végére, ez feledtette a vontatottságot, de mégis jobb lett volna, ha 

dinamikusabb az óra menete még az új tananyagrész elsajátítása esetén is. A 

javítás folyamatos volt, zenére való táncolás közben is. Tartás javítására több időt 

kell szánnom, de be fog érni a tánc, amire kell, de ehhez a kölcsönös motiváció 

elengedhetetlen. 

 





 



 



 



 


